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PRÍHOVOR STAROSTKY
Vážení
spoluobčania,
Blížia sa Vianoce,
sviatky, na ktoré
sa teší azda každý
človek na zemi,
či už dieťa, stará
mama, starý otec.
Ježiško sa narodil
iba v skromnej

maštaľke a chudobe.
Pri jeho mene sa zohne
každé koleno kresťana.
Preto by sme si mali viac
vážiť ľudské hodnoty,
ako je láska, pohladenie,
úsmev, ochota, trpezlivosť a podpora. Mali by
sme si aj viac odpúšťať a menej sa hádať.
Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho
sa konca roka a očakávanie toho nového.

Prajem Vám, aby vás ten
nadchádzajúci rok 2020
sprevádzal len v pozitívnom duchu, ktorý vám
prinesie viac pevného
zdravia, síl a šťastia v každodennom živote, zlepšenie medziľudských vzťahov,
harmónie a pochopenia. Nech vám vaše
deti prinášajú len radosť.
E. Nemešová - starostka obce

V druhom polroku sa nám podarilo
Dom smútku je pýchou
nášho cintorína

Capital, s. r. o. Urmince pod
vedením nášho rodáka Pavla

Dom smútku pred rekonštrukciou

Dom smútku po rekonštrukcii

a prístrešok. Nádherné maľby v interiéri domu smútky
sú dielom Ing. Márie Kmotorkovej, rod. Matejovičovej,
a Oľgy Vaňovej, rod. Matejovičovej. Tieto práce boli realizované prevažne z vlastných finančných zdrojov
obce a poskytnutím dotácie
z Úradu vlády SR. V jarných
mesiacoch budúceho roka
budú pokračovať práce na
zrekonštruovaní a rozšírení
spevnených plôch.

firme TOP-in, s. r. o. Topoľčany, ktorá vykonala tieto veľmi
náročné odborné práce v rekordne krátkom čase.

Tribúna na ihrisku je
krajšia

V jesenných mesiacoch bola
opravená tribúna na ihrisku.

Plynová kotolňa na ZŠ je
už zrekonštruovaná

O naliehavosti opravy domu
smútku sme uvažovali už
niekoľko rokov. Tento zámer
sa podarilo naplniť na jeseň
tohto roku. Vďaka firme TOP

Paluša vzniklo naozaj veľmi
pekné dielo, ktoré je pýchou
nášho cintorína. Zároveň bolo
vybudované nové nádvorie
s bezbariérovým vstupom

Rozpočtovým
opatrením
v pôsobnosti Okresného úradu, odboru školstva Nitra
obec získala
finančné prostriedky na „Rekonštrukciu plynovej kotolne“ pre ZŠsMŠ, ul. 1. mája
144 Prašice.
S prácami sa začalo tesne
pred začatím vykurovacieho
obdobia a preto naša veľká
vďaka patrí dodávateľskej

Projekt stavby riešil výmenu
strešnej krytiny, výmenu
klampiarskych výrobkov, výmenu hromozvodu a poškodených sedačiek.
Táto oprava sa mohla realizovať vďaka dotácii poskytnutej z Úradu vlády SR.
E. Nemešová

Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť
Žijeme dobu konzumu, čo sa dramaticky prejavuje aj na
množstve komunálneho odpadu. Uvediem konkrétny príklad –
kým v roku 2000 každý Slovák vyprodukoval približne 250 kg
odpadu za rok, tak v roku 2018 to bolo už viac ako 350 kg.
Pre porovnanie: priemer Európskej únie je 480 kg na občana
a priemer obcí združených v Ponitrianskom združení je 390 kg.
Dá sa preto očakávať, že nárast odpadu bude pokračovať
aj v ďalších rokoch, čo sa samozrejme odzrkadlí aj na výške
poplatku za odpad pre občanov.
Poplatok za komunálne odpady sa odvíja od viacerých
faktorov. Najdôležitejšie je to, aké množstvo odpadu občania
vyprodukujú a koľko percent z neho dokážu vytriediť. Za
separovaný odpad, ako je sklo, plasty, kovy a papier,
obce neplatia. To však neplatí pri bioodpade, nebezpečných
odpadoch, objemnom odpade, stavebnom odpade
a samozrejme pri zmesovom odpade. Hlavne zmesový odpad
a objemný odpad bude pre obce a ich občanov predstavovať
do budúcnosti čoraz väčšiu finančnú záťaž. Túto skutočnosť
pocítime všetci už od začiatku nového roka 2020.
Je tomu tak z dvoch dôvodov: prvým je skutočnosť že na
Slovensku sa už nemôžu otvárať nové skládky odpadov,
môžu sa iba rozširovať tie jestvujúce. Každému je však
jasné, že žiadna skládka sa nedá rozširovať donekonečna. To
znamená, že skládky, ktoré v súčasnosti máme, sa postupne
napĺňajú a zatvárajú. Skládok je teda čoraz menej, ale
zmesového odpadu je stále veľa. Majitelia skládok preto
ťažia z tejto situácie a dvíhajú cenu odpadu smerom hore.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že skládkovanie je považované
za najmenej ekologické nakladanie s odpadom. Slovenská
republika preto za odpad, ktorý končí na skládke odpadov,
vyberá tzv. zákonný poplatok obci – čo je akási, ekologická
daň“. Cieľom tohto opatrenia je teda tlačiť na mestá a obce, aby
vytvorili také podmienky pre zber komunálnych odpadov, aby
zmesového odpadu bolo čo najmenej. Výška tohto poplatku
každým rokom rastie.
Na Slovensku ešte neexistuje jasná stratégia, ako ďalej nakladať
so zmesovým odpadom. Dosť často sa hovorí o mechanickej
úprave pred skládkovaním. Inak povedané: skôr ako odpad
skončí na skládke, prejde procesom, pomocou ktorého sa
z odpadu vyseparujú zložky, ktoré sa dajú ďalej spracovať.
Týmto opatrením sa ušetrí miesto na skládke, čo predĺži jej
životnosť.
Ďalšou z možností je takýto odpad spaľovať tak, ako je tomu
napríklad v susednom Rakúsku, v ktorom je skládkovanie už
zakázané. Už dnes môžeme povedať, že nakladanie so
zmesovým odpadom bude v budúcnosti výrazne drahšie.
Na Slovensku sa vytriedi iba okolo 28 % odpadu (údaje sa
rôznia). V Ponitrianskom združení je to 46 % (rok 2018).
Slovenská republika sa zaviazala, že do roku 2020 vytriedime
50 % odpadu. Verím, že Ponitrianske združenie na rozdiel od
Slovenska tento cieľ splní. Avšak zloženie zmesového odpadu
v našich obciach pre nás zostáva stále veľkou výzvou.
Tento rok sa robili analýzy zmesového odpadu produkovaného
z obcí združených v PZO. Analýzy sa robili na skládke odpadov
ako aj priamo na obciach pri zbere nádob. Výsledky boli
zdrvujúce – viac ako 50 % odpadu by sa ešte dalo vytriediť.
V praxi to teda vyzerá asi takto: bežná domácnosť by mala mať
čiernu nádobu poloprázdnu. No keďže ju má poloprázdnu, tak
ju musí, silou mocou“ niečím doplniť. Tak ju doplní aj odpadom,
ktorý sa dá vytriediť. Najviac je to bioodpad (viac ako 30 %), ale
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Nesprávne vytriedený odpad

Nádoby na nevytriedený odpad bývajú často plné odpadu, ktorý sa dá vytriediť

aj sklo, papier, plasty, atď.
Obce za separovaný odpad nedostávajú žiadne financie
z dôvodu, že separovaný zber komunálnych odpadov nie je
ziskový, ale je tomu presne naopak. Triedenie odpadu dnes
musí byť dotované. Ak by tomu tak nebolo, tak obce by si
museli priplatiť aj za tieto odpady.
Čo teda majú robiť občania, aby za odpad nemuseli
v budúcnosti platiť stále viac?
Prioritne sa treba zamerať na predchádzanie vzniku odpadu.
To znamená, že si spotrebiteľ trikrát rozmyslí, či danú vec, ktorú
si chce kúpiť, vôbec potrebuje. A ak si už niečo kúpi, tak si bude
oveľa viac všímať, z čoho je daný tovar vyrobený a do čoho je
zabalený.
Najdôležitejším krokom je dôkladné triedenie odpadu.
E. Nemešová

UPOZORŇUJEME OBČANOV
NA NOVÝ SPOMAĽOVAČ,

ktorý bol umiestnený na začiatku Budovateľskej
ulice zo smeru Topoľčany.

Z práce poslancov obecného zastupiteľstva

V PRAŠICKOM ZARIADENÍ
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v druhom polroku 2019 trikrát.

Dňa 11. 7. 2019 poslanci

schválili:
• VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov
v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Prašice
• výšku príspevku na stravu pre deti s trvalým pobytom v obci Prašice takto:
1. pre deti MŠ 0,13 €/obed
2. pre žiakov 6-11 rokov 0,01 €/obed
3. pre deti od 11-15 rokov 0,10 €/obed
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien v celkovej výške 3 339 €
vzali na vedomie:
• návrh koncesnej zmluvy v rámci ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia obce Prašice

Dňa 28. 8. 2019 poslanci

schválili:
• rozpočtové opatrenie č. IX/2019 – Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
• použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
v celkovej výške 159 450 € na úhradu nákladov na
realizáciu investičných akcií:
1. rekonštrukcia a modernizácia čističky odpadových vôd (rekonštrukcia technológie, prístrojov, zariadení ČOV) vo výške 24 050 €
2. nákup dopravníka na čističku odpadových vôd
vo výške 18 000 €
3. rekonštrukcia a modernizácia kotolne v Základnej škole (rekonštrukcia plynových potrubí,
kotlov, rozvodov a stavebné úpravy kotolne) vo
výške 17 400 €
4. rekonštrukcia a modernizácia domu smútku
(rekonštrukcia strechy, obvodových múrov)
• predaj nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy
na základe výsledku vyhláseného zámeru odpredaja majetku obce spôsobom v zmysle § 9a/ods. 1
písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien za celkovú cenu 14 800 €
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien v celkovej sume 3 766 €
• - zámery prenájmu nehnuteľnosti v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
• - zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Prašice formou poskytovania garantovanej
energetickej služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z.
z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vzali na vedomie:
• rozpočtové opatrenia č. VIII/2019
• správy hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činno-

sti:
1. Správa č. 1/2019 - kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
obce za rok 2018 – inventarizácia majetku obce
k 31. 12. 2018
2. Správu č. 2/2019 - kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov obce Prašice poskytnutých v roku 2018
3. Správu č. 4/2019 - kontrola zmlúv o prenájme
nebytových priestorov vo vlastníctve obce
4. Správu č. 7/2019 - kontrola: úverová zadlženosť,
stav a vývoj dlhu obce k 30. 6. 2019
• informáciu o indikatívnej ponuke financovania pre
obce od Prima banky Slovensko, a. s.

DOŠLO K VLÁMANIU

V noci z 2. na 3. decembra došlo v prašickom zariadení sociálnych služieb „Môj
domov“ k vlámaniu. Neznámy páchateľ
vnikol cez odchýlené okno do budovy
a v miestnosti kancelárie vedúcej domova dôchodcov a sociálnych služieb
odcudzil stravné lístky určené zamestnancom domova.
Prípad prešetruje polícia.
S. Dojčárová

Pozývame vás na kultúrne
podujatia v roku 2020

Dňa 30. 10. 2019 poslanci

schválili:
• ozpočtové opatrenie č. XII/2019
• predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi pre Teba“
• nájomné zmluvy v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
• predaj pozemkov v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien za celkovú sumu 6 006 €
• zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v súlade s § 289
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi obcou Prašice ako budúcim predávajúcim
a Západoslovenskou distribučnou, a. s., Čulenova
č. 6, 816 47 Bratislava.
• zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
vzali na vedomie:
• správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej
výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 v znení
neskorších predpisov za školský rok 2018/2019
• rozpočtové opatrenia č. X/2019 a XI/2019
• správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky za rok 2018
• správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2018
• správy hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti:
1. Správa č. 6/2019 - kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce za I. polrok 2019
2. Správu č. 9/2019 - kontrola: Stav krátkodobých
a dlhodobých pohľadávok obce, daňové
a nedaňové pohľadávky k 30. 6. 2019.
M. Glos

15. 2. 2020 o 19.30 hod. v KD Prašice

10. Ples priateľov

vstup len so vstupenkou
č. t.: 0904 140 051

22. 2. 2020 o 19.30 hod. v KD Prašice

55. Poľovnícky ples
vstup len so vstupenkou
č. t.: 0903 708 803

25. 2. 2020 o 18.00 hod. v KD Prašice

Fašiangová zábava
vstup zdarma
č. t.: 0905 328 766

29. 3. 2020 o 13.00 hod. v KD Prašice

Deň ľudových majstrov
vstup zdarma
č. t.: 0905 328 766
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Pozor na ordinačné hodiny počas sviatkov
Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Igor Hupka
Posledný deň v ordinácii 23. 12. 2019.
Dovolenku čerpá 27., 30., 31. 12. 2019 (zastupuje ho
MUDr. Víglaský v Jacovciach).
Ordinovať začína 2. 1. 2020.
Všeobecná lekárka pre deti a dorast MUDr. Miriam Chmelárová
Posledný deň v ordinácii 20. 12. 2019.
Dovolenku čerpá 23., 27. 12. 2019 (zastupuje ju MUDr. Čaradská v Topoľčanoch).
Ordinovať začína 30. 12. 2019.
Od 1. 1. 2020 MUDr. Chmelárová začína ordinovať aj na ul. M.
Benku 4016/23 (na sídlisku Juh za Kauflandom). Z tohto dôvodu dochádza k úprave ordinačných hodín v Prašiciach nasledovne:
Prašice

Topoľčany

Pondelok

7.00 – 11.00 hod.

12.00 – 16.00 hod.

Utorok

Neordinuje

7.00 – 15.00 hod.

Streda

7.00 – 15.00 hod.

Neordinuje

Štvrtok

Neordinuje

7.00 – 15.00 hod.

Piatok

7.00 – 10.00 hod.

11.00 – 14.00 hod.

Zubná ambulancia – MUDr. Miroslava Mikušová
Posledný deň v ordinácii 17. 12. 2019.
Dovolenku čerpá: 18. 12. 2019 – 6. 1. 2020.
Ordinovať začína 7. 1. 2020.
Počas dovolenky v zubnej ambulancii počas predvianočných
a vianočných dní ošetria bolestivých pacientov lekári podľa
nasledovného rozpisu:

Dátum

Meno lekára

Miesto ošetrenia

18. 12. 2019

MUDr. Gregorová

Obvodné ZS Urmince

19. 12. 2019

MUDr. Tobiáš

Stummerova 40, Topoľčany

20. 12. 2019

MUDr. Tobiášová-Medová

Farská 296, Jacovce

23. 12. 2019

MUDr. Mokoš

Ul. Mieru 22, Topoľčany

27. 12. 2019

MUDr. Zadňančin A.

SOU Obchodné, Topoľčany

30. 12. 2019

MUDr. Stolár

Colorhouse, J. Kráľa 4869/12,
Topoľčany

31. 12. 2019

MUDr. Bandura

Ul. M. Rázusa 4, Topoľčany

02. 01. 2020

MUDr. Otrubný

Svätoplukova 4993/1 B,
Topoľčany

03. 01. 2020

MUDr. Dolinská

Svätoplukova 4993/1 B,
Topoľčany

Bolestiví pacienti budú ošetrení v čase od 7.30 do 15.00
hod.
V sobotu, v nedeľu a vo sviatok je zubná pohotovosť
v Nitre ul. Špitálska 6 v čase od 8.00 do 13.00 hod.
Zubné RTG pracovisko V-DENT, ul. 17. novembra, Poliklinika
Topoľčany, bude pracovať:
16. 12. , 17. 12. , 18. 12. , 19. 12. , 20. 12. , 30. 12. 2019, 3. 1. ,
7. 1. 2020 v čase od 7.30 do 12.30 hod.
Súkromná zubná pohotovosť Nitra (bez zmluvy so zdrav.
poisťovňami)
Spoločnosť Proximity Dental Clinic, Koceľova 6, Nitra, tel.
č. 0940 513 821
Pondelok – piatok: 16.00 – 22.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatky: 8.00 – 16.00 hod.
S. Dojčárová

Cestička do Betlehema
Uprostred novembra sme si na Slovensku i v Čechách
rozmanitým spôsobom pripomínali 30. výročie pádu totality a veľkých spoločenských zmien. Veľa sa hovorilo i písalo o tom, čo vtedy bolo, a ešte viac o tom, čo je dnes. Kam sa
spoločnosť za tridsať rokov demokracie a slobody dostala,
bolo témou rôznych diskusií a aj predvolebného politického
zápasu. V mnohých takýchto diskusiách odznelo, že sa odvtedy
veľmi veľa zmenilo. No najviac zo všetkého sme sa zmenili my
sami. Otázkou je, či k lepšiemu alebo k horšiemu. Pri hodnotení
stavu spoločnosti by sme nemali zabúdať na to, že tradíciu budovania demokracie nemáme tristo-, ale iba tridsaťročnú. Je to
síce veľmi krátky dejinný úsek, ale aj zaň Bohu vďaka! Vždy je
dôstojnejšie slobodne zápasiť v demokracii, ako sa strachovať
v totalite.
V podobnom duchu, ako ľudia spomínajú na „nežnú“ revolúciu,
si ja nostalgicky oživujem obdobie adventu v čase môjho detstva. Dnes, okrem chrámu a duchovne žijúcich kresťanských
rodín, sa toto slovo v spoločnosti už veľmi nespomína. Vytlačili ho komerčne vnímané biznisové Vianoce, ktoré vo veľkých
nákupných centrách „žijú“ vianočným tovarom a koledami od
Dušičiek. V dobe môjho detstva to bolo naozaj iné. Vianoce
v kresťanských rodinách neexistovali bez adventu. Štyri adventné nedele boli časom prípravy srdca i duše na sviatky

príchodu Spasiteľa v malom dieťatku. Adventný deň mal svoju
duchovnú i ľudskú štruktúru. Začínali sme ho rannou rorátnou svätou omšou a končili večerným rodinným stretnutím
priateľov a susedov pri spoločnej modlitbe. Celý deň nám
poskytoval priestor pre prácu, školu a konanie dobrých skutkov, ktoré boli adventnou cestičkou do Betlehema pre malých
i veľkých. Naozaj to boli dni radosti a detskej túžby, aby čím
skôr nastal Štedrý deň a Štedrý večer. Krásne prežitý advent bol
zárukou bohatých Vianoc. Nie pod stromčekom, ale bohatých
pokračovanie na str. 5
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pokračovanie zo str. 4

na lásku, rodinnú súdržnosť a spolucítenie s inými. Viac ako na
darčeky sa dbalo na vzťahy a to nás chránilo pred sebeckou
zakuklenosťou. Ľudia veľa času venovali svojej duši, ktorú si
pestovali ako vzácnu záhradku. Viac mysleli jeden na druhého
a to ich robilo šťastnými.
Dnes sa pýtam, z čoho tak asi môže mať dnešné dieťa skutočnú
a úprimnú radosť? Z čoho sa má tešiť človek? Zo sklamania?
Z problémov? Z rozpadnutej morálky? Z rozbitých vzťahov?
Z chátrajúceho zdravia? Zo straty zamestnania? Z bohatstva, či
chudoby? Z plnosti, či z prázdnoty srdca? Azda z únavy alebo
z premárneného života? Z čoho? Možno z pocitu, že hoci sme
často poblúdili, Bohu sa vzdialili, zo srdca a života ho vyhnali, On
nás neprestal milovať. Aj v tieto Vianoce prichádza k nám v tej
najkrajšej podobe nevinného malého dieťatka, ktoré bez našej
lásky a ochrany bude trpieť hladom a zimou ľudskej nevšímavosti

a ľahostajnosti. Zima, sneh, mráz i chlad sú naozaj krásne na poliach, lúkach i horách, ale nie v ľudských srdciach, v medziľudských vzťahoch a v rodinách. V každom prípade sa môžeme
tešiť aj z toho, že napriek rôznym problémom sme generácia žijúca v občianskej i náboženskej slobode, v demokracii
a v mieri.
Milí priatelia, kresťanské Vianoce nás pozývajú vrátiť sa do čias
detskej úprimnej radosti a túžby po Ježišovi narodenom v nás
a pôsobiacom v našom živote. V bohatosti dobra a lásky darovanej ľuďom okolo seba vám želám nádhernú púť po cestičke
do Betlehema srdca, úprimnej radosti a zmyslu života. Krásne
Vianoce a požehnaný Nový rok 2020 vedeniu obce i všetkým jej
obyvateľom zo srdca žičí a každému úprimne žehná
Štefan Kováč Adamov
duchovný farnosti Rybník

V knižnici pribudli ďalšie novinky
Už po tretíkrát sa podarilo obecnej knižnici v Prašiciach
získať finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia,
ktorú mohla použiť na nákup nových kníh. Čitatelia
majú výber literatúry obohatený o ďalšie novinky,
z ktorých mnohé vyšli v roku 2019. Spolu v roku
2019 pribudlo do fondu knižnice 122 nových kníh
a vďaka finančnej podpore z už spomínaného fondu na podporu umenia, ale i dotácii z rozpočtu obce,
sa opäť zvýšilo číslo výpožičiek v našej knižnici.
S rastom knižného fondu vznikol problém s nedostatkom
úložných priestorov pre nakúpené knihy. Bolo preto potrebné
pristúpiť k vyradeniu väčšieho počtu kníh, ktoré už niekoľko

rokov neboli predmetom výpožičky, alebo sú pre
dnešného čitateľa tematicky zastarané a neatraktívne. Zoznam týchto kníh sa zatiaľ pripravuje
k schváleniu vyradenia obecným zastupiteľstvom.
Avšak aj medzi takýmito knihami sa môže objaviť
literatúra, ktorá by zaujala niektorých zberateľov
klasiky. Práve z tohto dôvodu bude pre občanov
pripravená burza, na ktorej si budú môcť z vyradených kníh vybrať a bezplatne odniesť domov. O tejto
akcii vás budeme v dostatočnom čase vopred informovať.
S. Dojčárová

Rodičia odvahu nenašli, deti áno
Tak ako po iné roky, aj tento sa naše deti
tešili na deň, kedy do Prašíc prifrčí na
svojich rozprávkových saniach Mikuláš
so svojím sprievodom. Aby sme vyplnili
čas čakania a podupkávania si od zimy
na priestranstve pred obecným úradom
3. decembra, rozbehli sme recitačné
a spevácke kolá detí, ktoré sa odvážili postaviť pred mikrofón. Škoda, že len
deti: rodičia tú odvahu zatiaľ nenazbierali a nepomohol im ani punč, ktorý pre
dospelých pripravili členky prašického
klubu dôchodcov. Deťom stačil chutný teplý čaj a niektoré sa pri mikrofóne
otočili aj viackrát.
Tí zimomravejší opekali rukavice nad
ohňom, ktorý poctivo prikurovali naši
kynológovia, keby náhodou čertovi bolo
zima.
Dočkali sme sa. Uzimené, niektoré
s cencúľmi pod noštekom, ale všetky
deti s radostným očakávaním v očiach
privítali tak ako sa patrí natešeným jasotom Mikuláša. Samozrejme, že neprišiel
sám. Do saní sa mu zmestili nezbed-

ný čert a okrídlený anjel. Inak boli plné
balíkov so sladkosťami. A predsa sa všetkým prítomným deťom neušiel, a to aj
napriek veľkej snahe Mikuláša a štedrých
sponzorov. Alebo to bolo „vďaka“ chamtivosti iných detí, či rodičov? To si musí

Deti sa smelo postavili k mikrofónu

Po roku sa všetci traja vrátili do Prašíc

každý zodpovedať vo svojom vnútri.
Prekvapením bol ohňostroj a konečne
sa vďaka čertovi rozsvietil v Prašiciach po adventnom venci aj vianočný
strom. Mikuláš všetkým zamával a sane
pokračovali na svojej púti za ďalšími
deťmi tohto sveta. Dovidenia opäť o rok,
Mikuláš!
Ďakujeme štedrým sponzorom: Krčma
u Draka, TOP IN Topoľčany, Top Capital
Urmince, živnostník Mgr. Ladislav Paluš,
Pekáreň Bahna, Autocamping Duchonka, Tatiana Štefkovičová – Led Media,
Autoservis Lacika, predajňa Mixík, Pizza
Jolly, Bar Burger Restaurant, Kvetinárstvo I. Chmelárovej, Kamenárstvo J. Lacika, Kaderníctvo E. Lišková, Cukráreň
Caramella Janka Bobocká a Predajňa
rozličného tovaru DOBA. Podujatie pripravili členovia kultúrnej komisie: Mgr. L.
Marková, M. Novotná, D. Dolinková,
P. Detko, Mgr. R. Miková a S. Dojčárová.
Za ozvučenie podujatia ďakujeme rodine Čakajdovej.
S. Dojčárová
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PODUJATIA OBRAZOM V II. POLROKU

Kladenie venca k pomníku padlým
v 1. svetovej vojne 2. 11. 2019

Mesiac úcty k starším
13. 10. 2019

FS Prašičan - Poďakovanie za úrodu 29. 9. 2019

13. 10. pred našimi seniormi
vystúpili Bojňanskí junáci

Poďakovanie za úrodu 29. 9. 2019

Stretnutie s Mikulášom
3. 12. 2019
Výstava ovocia 13. 10. 2019

Stretnutie s Mikulášom
3. 12. 2019
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Veterány navštívili tento rok Topoľčany.
Zrazu na Duchonke sa zúčastnilo 100 posádok.

Zo života základnej školy
Kotolňa je už zmodernizovaná,
ostáva vymeniť radiátory

Už v predchádzajúcich číslach časopisu
sme informovali o školskej kotolni, ktorá
bola zastaraná a v nevyhovujúcom technickom stave. V tomto školskom roku
sa nám v spolupráci so zriaďovateľom –
obcou Prašice po viacročnom úsilí podarilo vzhľadom na havarijnú situáciu
zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu

prenosných celoplastových dopravných
značiek a semaforov, ktoré máme v pláne
využívať, preto sme na ich uskladnenie
zakúpili plechový domček umiestnený
v rohu dopravného ihriska. V jarnom
období by sme chceli vyznačiť po asfaltových cestách vodorovné dopravné
značenia, čím sa stane ihrisko plne
funkčným. Deti zo školy a škôlky si tam
pod vedením pedagógov môžu názorne
precvičovať svoje znalosti z dopravnej
výchovy. Pokiaľ nebude dochádzať
k vandalizmu, bude ihrisko otvorené aj
pre verejnosť, čiže rodičia s deťmi sú tam
vítaní.

Nové ovocné stromy na školskom
dvore
Nová kotolňa v ZŠ

kotolne. Niekoľko desaťročí staré kotle nahradili moderné, kondenzačné,
úsporné plynové kotle, ktoré nám – ako
dúfame – budú slúžiť minimálne tak
dlho ako tie predchádzajúce. Celé dielo
však bude dokončené, keď zabezpečíme
tiež výmenu starých a dožívajúcich
radiátorov. Pevne dúfame, že sa nám do
budúcna podarí odstrániť aj tento problém, aby mohla vykurovacia sústava dosahovať plnú úsporu podľa technických
parametrov kotlov.

Dopravné ihrisko bude plne
funkčné

Koncom minulého školského roka
sme sa rozhodli postupne zrenovovať
a zfunkčniť detské dopravné ihrisko.
Začali sme s obnovou náterov a úpravou
terénu. V spolupráci s OcU sme vykonali rekonštrukciu pieskoviska, očistili
sme asfaltové plochy od buriny. V rámci školského projektu sme získali sadu

V rámci projektu Recyklohry, do ktorého
sa naša škola zapojila, plníme rôzne úlohy zamerané na ochranu a zveľaďovanie
nášho životného prostredia. Učíme tak

Nové ovocné stromy sú už zasadené

deti nielen láske k prírode, ale aj k jej
obnove a ochrane. V rámci programu
sme napríklad vyrábali výrobky z odpadových materiálov, pričom sme sa tiež
učili deti triediť odpad. Zo sledovania
rôznych výučbových programov sa žiaci dozvedeli o vplyve CO2 na živé organizmy a o význame stromov pre náš

Aj takéto retro priniesli deti do školy

život. Preto sme sa rozhodli skrášliť náš
školský dvor práve vysádzaním stromčekov, tentokrát ovocných. O stromčeky sa
budú starať deti zo školského klubu a už
dopredu sa tešia na bohatú úrodu ovocia.

Do tried sa vrátilo retro

Žiacky parlament pracujúci v škole pod
vedením p. uč. Zuzany Zelískovej sa
rozhodol spríjemniť si pobyt v škole vyhlásením súťaže pre triedy s názvom
Retrodni. Išlo o dva dni, kedy si mali
žiaci pripomenúť, ako vyzerala škola pred 30 – 40 rokmi. Pripomínali si to
oblečením, hračkami, hrami, rôznymi
úžitkovými predmetmi, ktoré do školy priniesli a urobili z nich výstavku. Na
hodinách sa s učiteľmi rozprávali, ako
prežívali školu, keď boli oni žiaci, ba
dokonca pozhľadávali po kabinetoch
staré vyradené pomôcky ako meotar,
gramofón, kotúčový magnetofón, ktoré
žiakom predvádzali. Pre deti boli tieto
dva dni veľmi zaujímavé a myslím si, že
aj užitočné. A najzaujímavejšie bolo, že
najaktívnejšia trieda vyhrala týždeň bez
písomiek a skúšania.
V súčasnosti sa dokončujú dve nové
učebne v rámci projektov obce Prašice.
Tešíme sa na novú knižnicu a počítačovú
učebňu, ktoré budú uvedené do
prevádzky v najbližších mesiacoch.
Mgr. R. Miková

V našom kostole vystúpia Bojňanskí junáci
K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí koleda. A práve tá
zaznie počas krátkeho koncertu v prašickom kostole sv. Jakuba
29. decembra. Počas sv. omše a aj po jej ukončení sa občania
môžu potešiť ľudovou hudbou v podaní Bojňanských junákov,
ktorí sa nám predstavili aj na podujatí Mesiac úcty k starším.
Zážitok z ľudových piesní hraných a spievaných naživo, umocnený vianočnou atmosférou nášho kostola, je zárukou pravej
sviatočnej nálady, ktorú si tak môžete doniesť do svojich domovov. Veríme, že tak radi urobíte. Po koncerte si budete môcť
priamo v kostole zakúpiť CD Bojňanských junákov za cenu 5 €.
S. Dojčárová
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AKTIVITY MŠ OBRAZOM

Deti sa učia udržiavať čistotu a poriadok na dopravnom ihrisku

Materská škola spolupracuje s tímom DEVA Gym z Topoľčian.
Deti pod odborným dohľadom cvičia cviky, zamerané na
plochonožie a rozvoj hrubej motoriky. Zároveň sú deťom
zachovávané správne pohybové vzory. Fyzioterapeuti
Mgr. Martin Barta, Mgr. Mário Gieci a Mgr. Michal Grman
všetkým rodičom ďakujú za prejavenú dôveru.
Hlavnou témou edukačnej výchovy MŠ je ochrana prírody. Separovanie je jedna z hlavných tém, ktoré sa deti učia.

Tak čo, pani učiteľky, poslúchali ste

V škôlke už majú medovníčky napečené
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Na dopravnom ihrisku deti spoločne
púšťali šarkana so svojimi rodičmi,
starými rodičmi a súrodencami.

Zaujímavý bol aj výchovný koncert
na tému dopravná výchova

Spolupatričnosť a dobrá nálada utužujú kolektív
Keďže človek nie je len chlebom
a prácou živý, i my sa snažíme svoj seniorský život okrášliť a urobiť si šťastie
návštevou kultúrnych podujatí.
Pätnásti naši členovia navštívili divadelné predstavenie v Preseľanoch, ktoré nacvičil miestny divadelný súbor.
V Mesiaci úcty k starším nám obec pripravila vystúpenie skupiny Bojňanskí
junáci a skupiny Minor, ktorého sa
zúčastnilo množstvo našich členov.
Večerná
prehliadka
Aponiovskej
knižnice v Oponiciach poskytla nádherný kultúrny zážitok, ktorej históriu
predstavil v dobovom oblečení divadelný súbor z Tesár.
V našom klube dôchodcov sme privítali
spisovateľku Marínu Hostačnú-Grossi,
ktorá je spojená so životom v Jacovciach, kde jej rodičia pôsobili ako učitelia. Predstavila nám svoju novú knihu „Salón Ester“, ktorú oficiálne krstila
28. 11. 2019 v kníhkupectve Pod radnicou v Topoľčanoch. Z tejto milej kultúrnej
akcie sme si odniesli veľmi pekný zážitok.

Návšteva Oponickej knižnice bola pre nás krásnym zážitkom

Adventný veniec je tento rok krajší Ani v decembri sme nezaháľali
Naša pozornosť bola tento rok zameraná na prípravu druhého adventného
venca v našej histórii. Novú konštrukciu
venca vytvoril p. Pavol Vančo. Zamestnanci obecného úradu ho pripojili na
elektrický prúd. Na príprave a zdobení
adventného venca sa zúčastnili naši

Adventný veniec dotvára večernú atmosféru Vianoc v obci

členovia p. Mária Novotná, p. Hedviga
Novotná, p. Marta Kováčová, p. Oľga
Okšová, p. Eva Naňová, p. Mária Rybanská, p. Marta Bariaková a p. Benjamín
Paluš. Jeho prvá sviečka sa rozsvietila
prvú decembrovú nedeľu a oznámila
všetkým Prašičanom, že advent je tu. Tak
ako každú ďalšiu nedeľu, pribúdali svietiace sviece a zvyšovala sa intenzita svetla, tak rástlo naše očakávanie a príprava
na stretnutie s Ježiškom pri jasliach.

S radosťou a potešením sme pomáhali pri
organizácii príchodu Mikuláša pre naše
vnúčence a tiež pri príprave posedenia
v kultúrnom dome pri vianočnej kapustnici, ktoré bolo spojené s vystúpením
kapely ŠIRÁK BAND.
Účasťou na kultúrnych podujatiach, aktívnym zapájaním sa do organizovania
kultúrneho diania v obci sa vytvára u seniorov pocit užitočnosti, pocit schopnosti niečo dobré vykonať, pocit prospešnosti a spolupatričnosti. To všetko spolu
s dobrými priateľskými vzťahmi medzi
členmi klubu dôchodcov vytvára akúsi
rodinnú pohodu a príjemnú atmosféru,
ktorá napomáha ľahšie prekonávať nástrahy jesene života. A to až do takej miery,
že si dovoľujeme slovami básnika Jozefa
Daníka zo zbierky Vyznanie povedať:
Povedať prosto
a nahlas:
život je krásny,
aj keď je taký, aký je.
Vyznať sa z plných pľúc
na cesty nehľadiac,
len slnko pohládzať a žiť.
Najkrajší čas,
čo pristál na planéte Zem
a dýcha s nami.
Ja to viem.
M. Bariaková

V Prašiciach opäť rozkvitli červené maky
Druhého novembra 2019 si občania
Prašíc pripomenuli jednu z najväčších
katastrof, ktoré postihli svet v minulom
storočí. Pred 101 rokmi, presne 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte,
podpísaním prímeria v Compiégne vo
Francúzsku sa skončila 1. svetová vojna.
V Európe ju sprevádzal zánik troch cisárstiev, vznik nových štátov, medzi nimi aj
vznik Československej republiky, ktorá
predznamenala a následne umožnila
vznik našej súčasnej štátnosti. Následky
vojny boli strašné. Desať miliónov vojakov padlo v boji, no o život pritom prišlo
aj sedem miliónov ľudí z radov civilného
obyvateľstva. Následky zranení a chorôb,
ktoré súviseli s vojnou, si po novembri
1918 vyžiadali smrť ďalších dvadsiatich
miliónov. Straty vo vojne pre Slovensko
predstavovali sedemdesiat tisíc obetí.

Nebolo takmer rodiny, ktorej by sa vojna
nejako nedotkla.
Na začiatku pietnej spomienky bola
zádušná svätá omša, ktorú celebroval v kostole svätého Jakuba pán farár
Jozef Černák. Po svätej omši členovia Zväzu vojakov SR podplukovník
v.v. Ing. Štefan Bariak a slobodník Erik
Karmazín položili veniec s červenými
makmi (symbol spomienky) k pomníku
padlým v 1. svetovej vojne, ktorý sa nachádza v parčíku pri kostole. Pamiatku
padlých si uctila starostka obce pani Erika Nemešová, poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Bystrík Hrutka a Mgr. Lýdia
Marková. K pomníku padlým položili
zapálené sviečky a červené kvety títo žiaci ZŠ: Nela Galbavá, Kristína Procházková,
Nina Masárová, Timko Pikna, Samuel
Kováč a Filip Kluka. Báseň „Na flámskych
pokračovanie na str. 10

101. výročie ukončenia I. svetovej vojny
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pokračovanie zo str. 9

poliach“ predniesla Stanislava Dojčárová. Na záver zaznela
pieseň „Slovensko moje“, ktorú zaspievali členovia folklórneho
súboru Prašičan v zložení: Imrich Lacika, Stanislav Beňo, Elena
Beňová, Lýdia Marková, Daniela Kováčiková, Alena Števanková,
Stanislava Dojčárová a Denisa Grznárová.
Dôstojný priebeh pietnej spomienky umocnila veľká účasť
občanov Prašíc, medzi ktorými boli i rodinní príslušníci padlých
vojakov. Na pietnej spomienke sa zúčastnili aj členovia Klubu
dôchodcov v Prašiciach: Ernestína Grežďová, Elena Palušová,
Mária Novotná, Marta Bariaková, Rozália Barátová, Oľga Gálisová, Hedviga Novotná, Mária Okšová, Milena Bruchatá, Ida
Palušová a Mária Dovalová. Na záver starostka obce Erika
Nemešová poďakovala všetkým občanom za účasť na pietnej
spomienke.

Pietna slávnosť pri pomníku

Ing. Štefan Bariak

Výsledky súťaže Prašické jablko 2019

Porote predsedali Imrich Lacika a Ing. Štefan Bariak

Základná organizácia JDS v Prašiciach zorganizovala 13. októbra 2019 v kultúrnom dome výstavu jabĺk a hrušiek, ktoré
sa urodili v prašických záhradách. Z vystavovaných exponátov
bolo 43 odrôd jabĺk a 12 odrôd hrušiek. Najväčšie zastúpenie
u jabĺk mali odrody IDARED – 11×, JONATHAN – 10×, JONAGOLD a GOLDEN DELÍCIUS – 7×, u hrušiek odroda LUKASOVA – 5×, PASTORNICA a PARÍŽANKA – 4krát. Najviac odrôd na
výstavu priniesol Štefan BARIAK - 24, ŠTEFAN KIŠAC - 12, Peter
DETKO a AUGUSTÍN HELDI - 7.
Predsedom poroty v súťaži „O najkrajšie jablko a najkrajšiu
hrušku“ bol Imrich LACIKA. Porota hodnotila vystavované exponáty v štyroch kategóriách a stanovila toto poradie:
Súčasné odrody jabĺk:
1. miesto odroda PINOVA, pestovateľ Eva NAŇOVÁ
2. miesto odroda IDARED, pestovateľ Benjamín PALUŠ
3. miesto odroda RUBÍN, pestovateľ Augustín HELDI
Rezistentné odrody jabĺk:
1. miesto odroda RUBINOLA, pestovateľ Augustín HELDI
2. miesto odroda RUBINOLA, pestovateľ Jozef PIKNA
3. miesto odroda RUBINOLA, pestovateľ Štefan BARIAK
Staré odrody jabĺk:
1. miesto odroda FUNTOVKA, pestovateľ Jolana BÁLEŠOVÁ
2. miesto odroda CITRÓNKA, pestovateľ Dezider HRUBOŇ
3. miesto odroda KOŽOVKA, pestovateľ Pavol VANČO
Hrušky:
1. miesto odroda EVA BALTEL, pestovateľ Vladimír REŽO
2. miesto odroda LUKASOVA, pestovateľ Benjamín PALUŠ
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Deti z MŠ na návšteve výstavy

3. miesto odroda MARILLATOVA, pestovateľ Jozef NAŠTICKÝ
Starostka obce Erika NEMEŠOVÁ odovzdala úspešným pestovateľom diplomy a vecné dary.

Ocenení pestovatelia

Výbor ZO JDS v Prašiciach vyslovuje poďakovanie:
• ovocinárom, ktorí priniesli ovocie na výstavu
• Imrichovi LACIKOVI a MUDr. Rozálii Barátovej za pomoc pri
určovaní neznámych vystavovaných odrôd
• Mgr. Renáte MIKOVEJ, DOLINKOVEJ, žiakom ZŠ a MŠ za
výkresovú výzdobu výstavnej miestnosti s ovocím
• Stanislave DOJČÁROVEJ za vyhotovenie diplomov pre
ocenených pestovateľov a napísanie štítkov s názvami vystavovaných odrôd ovocia
• Márii RYBANSKEJ, Eve NAŇOVEJ, Elene PALUŠOVEJ a Marte
BARIAKOVEJ za výzdobu výstavnej miestnosti.
Tajomník ZO JDS v Prašiciach
Ing. Štefan BARIAK

Športových podujatí seniorov bolo veľa, športových úspechov ešte viac
Členovia ZO JDS v Prašiciach aj v druhej
polovici roka pokračovali v úspešnom
ťažení na športovom poli. Zapájali sme sa
do súťaží v rámci klubu, ale aj s družobnými organizáciami s cieľom stretávať
sa, komunikovať a zvyšovať pohybovú
aktivitu. Inšpirovali sme sa myšlienkou
Cicera, ktorý povedal: „Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti. Ak je duša, myseľ bez pohybu, aj
telo má minimum energie. Tá sa dobíja
len životom. Životom s ľuďmi a medzi
ľuďmi, vo vzájomnej úcte, dôstojnosti.“
Túto myšlienku sme si osvojili a riadime
sa ňou. V rukách stále máme najdôležitejšiu životnú devízu – trpezlivosť a chuť
hľadať nové spoločné cesty a hlavne
obrovskú úctu k životu.
Naše konanie tomu nasvedčuje a máme
pocit, že sa nám tieto slová darí napĺňať –
posúďte a pridajte sa k nám.

Muži v petangu porazili Závadu

Dňa 20. augusta 2019 usporiadala ZO
JDS v Závade súťaž v petangu družstiev mužov a žien. Súťaže sa zúčastnili
družstvá Jacoviec, Prašíc a Závady. Naši
reprezentanti v zložení Marta Bariaková,
Helena Grežďová, Elena Palušová, Ida
Palušová, Edita Kauzalová, Štefan Bariak, Jozef Grežďo, Benjamín Paluš a Pavol
Vančo nastupovali do súťaže s rešpektom pred súpermi. V kútiku duše sme
dúfali, že uhráme lepšie výsledky ako
po minulé roky a že nebudeme poslední. To sa podarilo družstvu mužov, ktoré
zvíťazilo nad Jacovcami a následne aj
nad favoritom zo Závady.
Výsledky súťaže – ženy:
1.miesto – JDS Závada
2. miesto – JDS Jacovce
3.miesto – JDS Prašice
Výsledky súťaže – muži:
1.miesto – JDS Prašice
2. miesto – JDS Závada
3.miesto – JDS Jacovce
Na záver usporiadatelia pripravili chutné občerstvenie a sladké dobroty, na
ktorých sme si všetci pochutili.

Vyhodnotenie súťaží:
Hádzanie šípok - ženy:
1. miesto: Elena PALUŠOVÁ - JDS Prašice
2. miesto: práp. v.z. Táňa JURDÁKOVÁ ZV SR klub TO
3. miesto: Marta BARIAKOVÁ - JDS Prašice
Hádzanie šípok - muži:
1. miesto: plk. v.v. Ing. Josef PROCHÁZKA
- ZV SR klub TO
2. miesto: Ing. Štefan BARIAK - JDS Prašice
3. miesto: Pavol VANČO - JDS Prašice
Súťaž v chytaní paličky:
1. miesto: Vladimír REŽO - JDS Prašice
2. miesto: Benjamín PALUŠ - JDS Prašice
3. miesto: Edita KAUZALOVÁ - JDS Prašice
Súťaž v chytaní loptičky:
1. miesto: Mária PALUŠOVÁ - JDS Prašice
2. miesto: npráp. v.v. Peter JURDÁK - ZV
SR klub TO
3. miesto: Edita KAUZALOVÁ - JDS Prašice
Súťaž v streľbe na florbalovú bránku ženy:
1. miesto: Angelika KLOBUČNÍKOVÁ - ZV
SR klub TO
2. miesto: práp. v.v. Kvetoslava ZATLOUKALOVÁ - ZV SR klub TO
3. miesto: Elena PALUŠOVÁ - JDS Prašice
Súťaž v streľbe na florbalovú bránku muži:
1. miesto: mjr. v.v. Miroslav GELETA - ZV
SR klub TO
2. miesto: Ing. Štefan BARIAK - JDS Prašice
3. miesto: pplk. v.v. Vladimír ŠPALDOŇ ZV SR klub TO
Súťaž družstiev v petangu - muži:

1. miesto: JDS Prašice v zložení - Vladimír
REŽO, Pavol VANČO, Marián JANČEK,
Benjamín PALUŠ, Ing. Štefan BARIAK
2. miesto: ZV SR klub Topoľčany v zložení - plk. v.v. Ing. Ľubor JURSA, pplk. v.v.
František STREJČEK, plk. v.v. Ing. Josef
PROCHÁZKA, pplk. v.v. Ing. Anton ŠKVARENINA, pplk. v.v. Ing. Zdeněk ZATLOUKAL
Súťaž družstiev v petangu - ženy:
1. miesto: JDS Prašice v zložení - Edita
KAUZALOVÁ, Elena PALUŠOVÁ, Mária PALUŠOVÁ, Mária NOVOTNÁ, Hedviga NOVOTNÁ, Marta BARIAKOVÁ
2. miesto: ZV SR klub Topoľčany v zložení: práp. v.z. Tatiana JURDÁKOVÁ, práp.
v.v. Kvetoslava ZATLOUKALOVÁ, Ľubica
ŠKVARENINOVÁ, Marta PROCHÁZKOVÁ,
Viera DOLEŽAJOVÁ, Eva MUSILOVÁ

Ostrostrelec Vladimír Režo:
„Päť výstrelov – päť desiatok“

Členovia Základnej organizácie JDS
v Prašiciach usporiadali dňa 21. októbra
2019 štvrtý ročník súťaže v streľbe zo
vzduchovky pod názvom „Prašická
seniorská muška“. Súbežne prebiehali súťaže o najlepšieho florbalového
strelca a súťaž v hádzaní šípok. Súťaže sa
okrem našich členov zúčastnili aj dôchodcovia z Jacoviec a zo Závady. Súťaž sa
konala v kultúrnom dome v Prašiciach,
kde súťažiacich privítala starostka pani
Erika Nemešová. Predsedníčka ZO JDS
pokračovanie na str. 12

Spolupráca s vojakmi pokračuje

Dňa 31. 8. 2019 sa členovia ZO JDS
Prašice zúčastnili športových hier, ktoré
organizoval na Duchonke Zväz vojakov
SR klub Topoľčany
Súťažili sme v týchto disciplínach:
- hádzanie šípkami
- chyť paličku
- chyť loptičku
- streľba na florbalovú bránku
- súťaž v petangu

Prašická seniorská muška
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pokračovanie zo str. 11

Mária Novotná oboznámila súťažiacich
s pravidlami v jednotlivých disciplínach
a popriala im, aby dosiahli čo najlepšie
výsledky. A tak sa aj stalo. Najlepší výkon
v streľbe podal Vladimír Režo, ktorý z piatich výstrelov dosiahol 50 bodov. Po
ukončení súťaží rozhodcovia jednotlivých disciplín oznámili výsledky súťaží:
Súťaž v streľbe zo vzduchovky
Kategória muži:
1. Vladimír Režo – Prašice
2. Pavol Vančo – Prašice
3. Štefan Bariak – Prašice
Kategória ženy:
1. Hedviga Novotná - Prašice
2. Darina Štefkovičová – Závada
3. Marta Bariaková – Prašice
Súťaž v hádzaní šípok:
Kategória muži:
1. Štefan Bariak – Prašice

2. Pavol Vančo – Prašice
3. Ľudovít Adamec – Jacovce
Kategória ženy:
1. Erika Nemešová - Prašice
2. Mária Gregušová – Závada
3. Ida Palušová – Prašice
Súťaž o najlepšieho florbalového
strelca
Kategória muži:
1. Milan Vančo – Závada
2. Ladislav Diviš – Jacovce
3. Eduard Štefkovič –Závada
Kategória ženy:
1. Edita Kauzalová – Prašice
2. Oľga Okšová – Prašice
3. Erika Sokolová – Jacovce
Starostka obce Erika Nemešová odovzdala umiestneným diplomy. Nasledovalo
posedenie pri chutnom občerstvení,
ktoré pripravili členky našej ZO JDS.
Po občerstvení sme si spoločne zaspie-

vali so sprievodom tónov harmoniky
pána Františka Pešla.

Prvé medaily v kolkoch

Športové aktivity v tomto roku sme zavŕšili 27. novembra 2019 účasťou na turnaji v kolkoch, ktorý zorganizovala ZO
JDS Jacovce. Našu ZO JDS reprezentovali
Mária Novotná, Hedviga Novotná, Elena
Palušová, Marta Bariaková, Mária Rybanská, Edita Kauzalová, Jozef Rybanský,
Benjamín Paluš, Marián Janček, Pavol
Vančo a Vladimír Režo. Naše športové
snaženie prišla podporiť starostka obce
pani Erika Nemešová. Vysoké športové
nasadenie prinieslo úspech. Prvý raz
naša ZO JDS získala na tomto turnaji dve
medaily. Zaslúžili sa o to pani Marta Bariaková a pán Benjamín Paluš, ktorí získali strieborné medaily.
Ing. Štefan Bariak

KKP: “Máme majsterku Slovenska aj Čiech”
Nabitý druhý polrok 2019 sme odštartovali nami už dlho
očakávaným sústredením, ktoré sa konalo 9. – 11. augusta. Pobalili
sme tašky, našich štvornohých kamarátov a vyrazili smer Valčianska
dolina. Sústredenia sa zúčastnil úžasný kolektív ôsmich ľudí a ôsmich psov. Zažili sme krásne tri dni plné tréningov, dobrej nálady,
výletov a oslavovania, nakoľko dvaja naši členovia v tomto období
slávili narodeniny. Tesne po našom sústredení sa konal tábor talentovanej mládeže na Lapáši. Zúčastnila sa ho naša členka Monika
Kollárová s Dixi Binexi de Luka. Za tento týždeň Monika získala veľa
nových priateľstiev a skúseností, ktoré určite onedlho zúročí na
najbližších pretekoch a skúškach.
15. augusta sa konali v Lučenci Majstrovstvá SR v brannom viacboji
kynológov. Kvalifikovali sa tam 4 naši členovia a zároveň si aj všetci odniesli krásne umiestnenia. Majsterkou SR v kategórii žien do
40 rokov sa stala Adriana Matušniaková, ktorá si zároveň odniesla

Na Majstrovstvách SR v Lučenci zľava - Peter Pista, Peter Detko, Stano Sedmák, Adriana Matušniaková

Putovný pohár za najvyšší celkový počet bodov. V kategórii muži
nad 40 rokov sa 1. vicemajstrom stal Jozef Paták s Majkym a 2.
vicemajstrom Peter Detko s Leom z Petrovho dvora. Peter Pista
s Bennym z Pohoria Tribeč sa stali 2. vicemajstrami v kategórii muži
do 40 rokov. Z Majstrovstiev SR sa zároveň Adriana Matušniaková
kvalifikovala do českých Loun, kde získala aj titul Majsterky ČR.
Tradičný Pretek prašických kynológov sa konal 12. októbra. Bol to
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Na Pretekoch prašických kynológov získali naši členovia 2. miesto - Majka Grachová s Ofrou z Petrovho
dvora a 3. miesto Ondrej Hrnko so Žarou

už 29. ročník, kde sa nenechali zahanbiť ani naši členovia. 1. miesto
v kategórii SVV1 si vybojoval domáci pretekár Kamil Florek s Azzy
a 3. miesto Jozef Paták s Majkym. V kategórii BH-VT obsadila 2.
miesto Majka Grachová s Ofrou z Petrovho dvora a 3. miesto Ondrej Hrnko so sučkou Žarou. Ľubica Bruchatá s Billym z Bielej pláne
získali 3. miesto v IGP1.
Ako vždy aj tento polrok sme prezentovali náš kynologický klub
na rôznych ukážkach výcviku. Ukážky prebiehali v obciach Závada,
Duchonka, Tesáre, kde sme deťom aj dospelým priblížili kynologický šport.
Aj keď bol tento polrok dosť nabitý, podarilo sa nám značne
zveľadiť naše cvičisko. Okrem bežných činností, ako je kosenie
a udržiavanie okolia, sa nám podarilo položiť dlažbu, urobiť schody
a zrenovovať unimobunky, ku ktorým nám aj jedna pribudla. Vďaka
patrí členom, ktorý sa aktívne zúčastňujú tréningov, ukážok, pretekov a v neposlednom rade aj brigád. Za podporu taktiež ďakujeme
starostke p. Nemešovej, obci Prašice, PPD Prašice, ktorí nám vždy
s ochotou pomôžu.
Na budúci rok nás čaká už 35. výročie založenia klubu a zároveň 30.
ročník branného preteku o pohár starostky obce Prašice, na ktorom
nám prisľúbili účasť aj české kluby. Taktiež nemôžeme zabúdať na
tradičný koncoročný výstup na Panskú Javorinu, na ktorý srdečne
pozývame všetkých členov aj nečlenov .
Autor: Ing. M. Pistová, Foto: P. Pista

A-mužstvo je momentálne bez trénera
V jesennej časti súťažného ročníka 2019 – 2020 reprezentovali OFK Prašice 4 družstvá – muži, starší žiaci (kategória U15),
mladší žiaci (kategória U13) a prípravka (kategória U10). Zatiaľ
sa stále nepodarilo obnoviť družstvo dorastu, čo už začína klub
pociťovať ako veľký problém aj v súvislosti s A-mužstvom. Tých
zopár hráčov, ktorí v tomto problematickom veku nestratili
záujem o futbal, pokračovalo po skončení v žiackej kategórii
v iných obciach, kde pôsobia už aj v družstvách dospelých.
Naše A-mužstvo tak nie je adekvátne dopĺňané vlastnými
odchovancami a túto situáciu musí výbor riešiť hráčmi z iných
dedín. Aj preto je obnovenie dorastu najaktuálnejším problémom OFK a zároveň asi aj najväčšou výzvou. Veríme, že silné
ročníky, ktoré máme aktuálne v žiackej kategórii, by mohli byť
jeho dobrým základom už od budúceho ročníka.

A-mužstvo

Do nového ročníka vstúpilo A-mužstvo pod vedením hrajúceho trénera Michala Vaňoviča bez výraznejších zmien v kádri.
Letná príprava prebehla nad očakávanie dobre, keď na
tréningoch bolo vždy aspoň 14 hráčov a prípravné
zápasy splnili svoj účel. Z hosťovania sa vrátili Peter
Malinka s Jakubom Lacikom a Tomáš Štefkovič. Úvod
mali chlapci dobrý, začali úspešne dvomi víťazstvami. Po remíze s Krtovcami prišiel zápas v Krnči, ktorý
sa dohrával na dvakrát pre nepriaznivé poveternostné
podmienky. V tomto zápase však prišlo k mimoriadne kontroverznému verdiktu rozhodcu, ktorý po nezavinenom strete
Milana Streďanského s protihráčom vylúčil nášho stopéra a na
základe neodôvodneného zápisu dostal náš hráč ešte aj 6-zápasový dištanc zo strany disciplinárnej komisie. Celé konanie
bolo zo strany OFK Prašice napadnuté, poukázali sme na
podozrivé a nevysvetlené zásahy rozhodcu do zápisu, na neochotu funkcionárov Krnče poskytnúť videozáznam a celkovo
na absurdný priebeh riešenia tejto udalosti zo strany ObFZ,
avšak spravodlivosti sme sa na zväze nedovolali. Táto nepríjemná situácia ovplyvnila v ďalších zápasoch taktiku mužstva
a jeho výkony, čo nás spolu so zraneniami a absenciami stálo
zopár ďalších bodov. Napriek tomu chlapci zabojovali, dokázali otočiť nepriaznivé zápasy (napr. s Chrabranmi) a po jeseni
im patrí pekná ôsma priečka. Po jesennej časti ohlásil Michal
Vaňovič ukončenie pôsobenia v trénerskej pozícii a poďakoval
sa OFK za ponúknutú šancu trénovať dva roky v majstrovstvách okresu a hráčom za výkony a podporu. Výbor OFK má tak
pred sebou ďalšiu úlohu, a to zabezpečiť A-mužstvu trénera,
aby sme mohli po kvalitnej príprave úspešne pokračovať
v jarnej časti. Najbližšie našich chlapcov čaká halový turnaj
ObFZ Topoľčany, kde obhajujeme minuloročné 3. miesto.
Tabuľka VI. liga - Double Star Bet - ObFZ TO
1

TJ Slovan Veľké Bedzany

14 10 1

3

44:22 31 16 7

0

2

OFK Ludanice

14 9

2

3

44:29 29 15 8

0

3

TJ - ŠK Radošina

14 9

1

4

48:24 28 14 7

0

4

TJ Nemčice

14 8

4

2

38:16 28 13 7

0

5

OFK Krnča

14 7

4

3

26:25 25 12 7

0

6

TJ Slovan Bojná

14 7

3

4

25:17 24 11 0

0

7

FC Žochári

14 6

3

5

53:30 21 10 0

0

8

OFK obce Prašice

14 4

6

4

28:35 18 9 -6 0

9

OFK Práznovce

14 5

2

7

38:40 17 8 -1 0

10

OFK Krtovce

14 5

2

7

32:39 17 7 -7 0

11

OFK Nitrianska Streda

14 4

3

7

29:37 15 6 -9 0

12

OFK CHRABRANY

14 4

1

9

31:44 13 5 -5 0

13

OŠK Závada

14 4

1

9

19:47 13 4 -8 0

14

TJ Veľké Dvorany

14 2

6

6

19:30 12 3 -6 0

15

OFK Hrušovany

14 1

1 12 18:57

4

2 -14 0

16

TJ Oponice(odstúpené)

0

0

0

1

0

0

0:0

0

0

Starší žiaci - kategória U15

Naši starší žiaci pod vedením trénera Michala Janegu si počínali v konkurencii ďalších 11 tímov vynikajúco. Podľahli iba raz
aktuálnemu lídrovi tabuľky z Preselian, aj to na jeho pôde.
V ostatných zápasoch svojich súperov dokázali poraziť a sú
na výbornom druhom mieste práve za Preseľanmi. Priebeh
jesene napovedá, že rozhodujúcim súbojom jarnej časti môže
byť práve zápas s víťazom jesene, ktorý však odohráme
na našom štadióne. Hráči dokázali vytvoriť dobrú partiu, ktorá ťahá za jeden povraz, a veríme, že vytvoria
zdravý základ pre dorastenecké družstvo. Úspechom
je aj účinkovanie našich 4 hráčov (Sebastián Ištván,
Filip Macko, Tobiaš Hugo Barta a Viliam Štefkovič) vo
výbere Oblastného futbalového zväzu v turnaji o pohár
predsedu ZsFZ, kde výber ObFZ Topoľčany postúpil z kvalifikačného turnaja v Trenčíne do finále. Zápasy tejto kategórie
si svojou kvalitou skutočne mnohokrát zaslúžia pozornosť
futbalových fanúšikov v našej obci, nielen činovníkov futbalu a rodičov, a preto vás naši žiaci pozývajú na jarné zápasy,
v ktorých zabojujú o víťazstvo v okrese.
Tabuľka IV. liga - Ž - U15 - ObFZ TO
1

TJ Slovan Preseľany

11 11 0

0

87:7

33 12 18 0

2

OFK obce Prašice

11 10 0

1

51:10 30 11 15 0

3

TJ Čeľadince

11 7

0

4

38:11 21 10 6

0

4

TJ Družstevník Jacovce

11 6

1

4

29:37 19 9

1

0

5

OFK Solčany

11 6

0

5

49:35 18 8

3

0

6

OFK CHRABRANY

11 5

0

6

32:36 15 7 -3 0

7

OFK Tovarníky

11 5

0

6

35:40 15 6 -3 0

8

OFK Nitrianska Blatnica

11 4

2

5

29:27 14 5 -1 0

9

MFK Topvar Topoľčany B

11 4

1

6

27:48 13 4 -2 0

10

TJ Slovan Bojná

11 2

2

7

11:39

8

3 -10 0

11

OFK Veľké Ripňany

11 2

1

8

22:44

7

2 -11 0

12

TJ Veľké Dvorany

11 0

1 10

5:81

1

1 -17 0

Mladší žiaci - kategória U13

Našich mladších žiakov vedie trénerská dvojica Miroslav Macko
a Ľubomír Barta. Toto družstvo nám robilo počas jesene rovnako radosť, keď skončilo na druhom mieste spomedzi 10 súperov. Premožiteľa našli naši mladší žiaci iba dvakrát, raz prehrali doma s lídrom z Jacoviec a druhýkrát so silnými Urmincami
na ich ihrisku. Potešiteľné je, že v tejto kategórii je množstvo
mladých futbalových nádejí, ktoré sa v jarnej časti istotne pobijú o prvenstvo rovnako ako ich starší kamaráti z U15. Napriek
tomu, že im zimný halový turnaj nevyšiel podľa predstáv, keď
pokračovanie na str. 14

13

pokračovanie zo str. 13

vypadli v základnej skupine, veríme, že v jarnej časti si napravia
chuť a potešia nás peknou hrou.

a aj v podmienkach OFK vytvára predpoklady na udržanie
zdravého športového prostredia v obci.
Tabuľka Prípravka - U10 - skupiny A a B - ObFZ TO

Tabuľka IV. liga - Ž - U13 - skupina B - ObFZ TO
1

TJ Družstevník Jacovce

9

9

0

0

89:3

27 10 12 0

2

OFK obce Prašice

9

7

0

2

45:18 21 9

9

0

3

TJ Zlatý Klas Urmince

9

6

1

2

45:10 19 8

7

0

4

TJ Slovan Bojná

9

6

1

2

35:9

19 7

7

0

5

TJ Slovan Veľké Bedzany

9

5

0

4

22:31 15 6

6

0

6

OFK Tesáre

9

4

0

5

12:35 12 5 -3 0

7

TJ - ŠK Radošina

9

2

2

5

18:33

8

4 -7 0

8

OŠK Závada

9

2

1

6

16:49

7

3 -8 0

9

OFK Tovarníky

9

1

1

7

12:54

4

2 -11 0

10

TJ Nemčice

9

0

0

9

4:56

0

1 -15 0

Prípravka - kategória U10

V kategórii našich najmenších, ktorú vedú rovnako Miro Macko
s Ľubom Bartom, potešilo realizačný tím, ale určite aj rodičov
a samozrejme deti, pekné štvrté miesto. Keďže u týchto
malých-veľkých futbalistov nejde až tak o výsledky, ale najmä
o vytvorenie si vzťahu k športu a pohybu, nebývajú prekvapivé
ani také skóre zápasu, ako napr. výhra našich s Tesármi 31:0. Aj
napriek takýmto výsledkom sa tento projekt očividne osvedčil

1

TJ Slovan Veľké Bedzany

8

8

0

0 115:18 24 9 15 0

2

OFK Ludanice

8

6

1

1

86:34 19 8 10 0

3

OFK Tovarníky

8

6

0

2 112:37 18 7

3

0

4

OFK obce Prašice

8

5

1

2

82:37 16 6

4

0

5

TJ Slovan Bojná

8

3

0

5

42:64

9

5 -6 0

6

TJ Družstevník Jacovce

8

2

0

6

26:62

6

4 -6 0

7

OŠK Závada

8

2

0

6

30:89

6

3 -3 0

8

OFK Tesáre

8

2

0

6

20:97

6

2 -12 0

9

OFK Krtovce

8

1

0

7 32:107 3

1 -6 0

Pozitívnou správou pre futbal v obci je opätovné „rozbehnutie“
Prašickej miniligy po ročnej pauze. V aktuálnom ročníku
v súťaži účinkuje 10 mužstiev. Už úvodné kolá ukázali, že súťaž
bude kvalitná, preto všetci, ktorí majú radi futbal, sú vždy
v sobotu od 15. hodiny pozvaní do miestnej telocvične. Organizátori miniligy ďakujú za podporu obci Prašice, Krčme u Draka a firme Discovery Zuzana.
Aktuálne info o Prašickej minilige na Facebooku:
https://www.facebook.com/PrasicaMiniliga/
M. Režo

Víťazom XVIII. ročníka Zimného halového turnaja vo futbale starších žiakov U15 sa stal OFK obce Prašice
Michal Janega pokračoval po skončení jesennej časti so svojimi zverencami v príprave v hale s cieľom dobre sa umiestniť
na turnaji ObFZ. Že sa mu to podarilo, svedčí tento článok
z Futbalnet.sk
V nedeľu dňa 3. 12. 2019 sa v športovej hale v Topoľčanoch uskutočnil už osemnásty ročník Zimného halového futbalového
turnaja v kategórii starších žiakov U15. Na turnaji nebola núdza o prekvapenia, keď víťaz skupiny B z Preselian neprešiel cez
štvrťfinále, či dve kontumácie Veľkých Ripnian, ktoré postavili hráča načierno (v zápise mal uvedený nesprávny rok narodenia – v skutočnosti bol o rok starší). Chrabrany v základnej
skupine nevyhrali ani zápas, no dotiahli to až do finále.
SKUPINA „A“ (zápasy OFK Prašice)
Prašice – Tovarníky 4:0 (F. Macko 2, M. Štefkovič 2).
Prašice – Bojná 4:2 (S. Ištván 2, T. H. Barta, V. Štefkovič – T. Beláň
2).
Čeľadince/Kovarce – Prašice 1:2 (A. Bartošek – V. Štefkovič, F.
Macko).
Chrabrany – Prašice 0:5 (F. Macko 3, N. Halo, V. Štefkovič).
1. Prašice
4 4
0
0 15:3
12
2. Čeľ./Kov. 4 3
0
1
10:2
9
3. Tovarníky 4 1
1
2
3:9
4
4. Chrabrany 4 0
2
2
1:9
2
5. Bojná
4 0
1
3
3:9
1
Štvrťfinále:
Prašice – N. Blatnica 8:0 (T. H. Barta 3, F. Macko 2, N. Halo 2,
V. Štefkovič)
Semifinále:
Prašice – Tovarníky 4:0 (T. H. Barta, S. Ištván, F. Macko, V. Štefkovič)
Finále: Prašice – Chrabrany 2:0 (V. Štefkovič, F. Macko)
Najlepším strelcom sa stal Filip Macko (OFK Prašice). Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Tobiáš Hugo Barta (OFK Prašice)
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a cenu pre najlepšieho
brankára si prevzal Matej
Gális (OFK Solčany).
OFK obce Prašice:
Filip Cifra, Filip Macko,
Tobiáš Hugo Barta, Viliam Štefkovič, Martin
Štefkovič, Dávid Pokus,
Sebastián Ištván, Nicolas Halo, Samuel Herda,
Samuel Kováč, Jakub Paluš, Samuel Janega,
tréner Michal Janega,
vedúci Miroslav Macko.
Blahoželáme!!!
M. Režo,
zdroj: Futbalnet.sk

T. H. Barta a F. Macko

Naučme deti zdravému pohybu

Na cyklovýlete stretli známeho športového komentátora Stanislava Ščepána

Hlavnou úlohou nášho klubu, výboru ako aj predsedu Eda
Ďuríka je pritiahnuť k športu a futbalu čo najviac detí všetkých
kategórií. Úspešne tomu napomáha dobrá spolupráca medzi
trénermi všetkých družstiev a podpora obce a rodičov, ktorí sú
mnohokrát zároveň aj sponzormi.
Aj vďaka tomu (a nadšeniu Michala Glosa, na ktorého
nemôžeme zabudnúť) sa podarilo v októbri zorganizovať zá-

Sústredenie mladých futbalistov prišiel podporiť aj Mikuláš

Na zápase Slovana Bratislava protianglickému mužstvu
Wolverhampton
Spoločná opekačka s rodičmi

– všetci chceme vyzerať a cítiť sa zdravo, no každého to bude stáť iné úsilie –
Zlepši si kondíciu a buď v perfektnom kolektíve.
Poď s nami do 90 dňovej výzvy, kde ťa naučíme ako si zložiť stravu tak,
aby bola nutrične vyvážená, chutná a priviedla ťa k vysnívaným, dlhodobým cieľom.
- 2 hodiny v týždni (pondelok a streda od 17:30 do 18:30 hod.)
pravidelné merania, neustála podpora, individuálne poradenstvo + skupinové cvičenia

Kedy? Začíname 13. 1. 2020 o 17:30 hod.
Kde? Telocvičňa ZŠ Prašice
Pre viac info a zápis do kurzu nás kontaktujte na t. čísle 0944 547 445
FB: Level 10 s Bibi // FB: Monika Bobošíková Macková

jazd na zápas Slovana Bratislava proti
anglickému mužstvu Wolverhampton
v Európskej lige, kde naši mladí hráči
a hráčky OFK Prašice fandili spoločne
s 20 tisícovou detskou armádou Slovanu.
K dobrej atmosfére v klube prispeli aj letné opekačky s rodičmi, cyklovýlet, či „mikulášsky tréningový
camp“ v detskom tábore Nové Mlyny
pri Tesároch. Veríme, že aj týmto spôsobom sa podarí dostať deti nielen
k futbalu, ale aj do prírody, k športu,
k zdravému pohybu, z čoho budeme
mať nakoniec osoh všetci.
Informácie o klube:
https://ofk-obce-prasice.futbalnet.sk
Aktuálne info + foto a videá aj na
Facebooku: www.facebook.com/ofkprasice/
M. Režo
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Spoločenská kronika obce Prašice za II. polrok 2019
Jozef Štefkovič

Životné jubileá
Júl
Anna Palušová
Justína Okšová
Mária Rybanská
Elena Palušová
Mgr. Daniela Naštická
Ernest Kišac
Imrich Šimon
August
Ľubomír Okša
Ivan Grežďo
Michal Bartoník
Alexander Paluš
Ing. Danka Uhlárová
Emília Golská
Terezia Laciková
September
Mária Grežďová
Ján Grznár

Október
Ivan Šimune
Ľudmila Kováčiková
Jozef Janech
Martin Petrus
Zuzana Michalková
Lýdia Laciková
Marta Kováčová
Ľudmila Pekárková
Justína Brňáková
Margita Balková
Vojtech Matejovič
November
Štefan Pešlo
Ing. Bystrík Hrutka
Anna Štefkovičová
Mária Palušová
Emília Zelísková
December
Jana Kuková
Ing. Marian Macko
Terezia Bruchatá
Mária Okšová
Benjamin Paluš
Zlata Arztová

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!

Navždy nás
opustili

Filip Kasinec

Mária Matejovičová, 90 r.
Emília Palušová, 89 r.
Milan Lapúnik, 64 r.
Mária Bajzíková, 95 r.
Terezia Okšová, 91 r.
Mária Laciková, 75 r.
Ján Hrutka, 89 r.
Matilda Laciková, 68 r.
Ján Paluš, 78 r.
Ing. Pavol Gális, 72 r.
František Urminský, 85 r.
Pavel Ďurič, 69 r.
Helena Beniaková, 92 r.
Aladár Mano, 63 r.

Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Narodili sa
Elisa Laciková
Zoja Okšová
Damian Pagáč
Nela Šimune
Róbert Jakal
Tobias Bubla

Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc,
pevné zdravie, šťastie a veľa rodinnej pohody
v novom roku vám želá
redakčná rada Prašických noviniek.
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